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Temats: Lūgumraksts Nr. 0612/2009, ko iesniedza Kamerūnas valstspiederīgais 
Jingwa Joseph Tongwa, par ES tiesību aktu par Eiropas Savienības pilsoņu 
un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu 
teritorijā un trešo valstu pilsoņu tiesībām uzturēties ES iespējamu 
neievērošanu Vācijas iestādēs

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir no Kamerūnas un precējies ar Lielbritānijas pilsoni, sūdzas 
par Vācijas iestāžu draudiem deportēt viņu no valsts. Lūgumraksta iesniedzējs ir dzīvojis 
Vācijā un pabeidzis universitāti (ķīmijas inženieris). Laulības laikā lūgumraksta iesniedzējs ir 
nesekmīgi prasījis atzīt viņa tiesības atbilstīgi ES tiesību aktiem, un sakarā ar lūgumraksta 
iesniedzēja nepārliecinošo darba situāciju (četri gadi bez darba) viņa sieva izvēlējās viņu 
pamest un pārcelties uz Lielbritāniju. Laulība nav šķirta, bet Vācijas iestādes joprojām draud 
lūgumraksta iesniedzējam ar deportāciju, un rezultātā viņš gan fiziski, gan garīgi atrodas 
kritiskā situācijā un lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo jautājumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 15. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 21. janvārī

Lūgumraksta iesniedzējs ir Kamerūnas valstspiederīgais, kurš ir precējies ar Apvienotās 
Karalistes pilsoni. Viņš dzīvo Vācijā, pēdējo četru gadu laikā esot bez darba. Lūgumraksta 
iesniedzēja sieva viņu ir pametusi un pārcēlusies atpakaļ uz Apvienoto Karalisti.
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Līguma par Eiropas Savienības darbību 21. pantā noteikts, ka ikvienam Savienības pilsonim ir 
tiesības brīvi pārvietoties un pastāvīgi uzturēties dalībvalstu teritorijā, ievērojot minētajā 
līgumā noteiktos ierobežojumus un nosacījumus, kā arī tā īstenošanai paredzētos pasākumus.
Attiecīgie ierobežojumi un nosacījumi ir atrodami Direktīvā 2004/38/EK par Savienības 
pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā.

Trešo valstu ģimenes locekļu uzturēšanās tiesības uzņēmējā dalībvalstī pēc būtības izriet no 
primāri tiesīgā ES pilsoņa uzturēšanās tiesībām, kurš ir izmantojis savas tiesības brīvi 
pārvietoties, tāpēc jautājumus, kurā brīdī saikne ar ES pilsoni ir zaudēta, var kļūt neskaidrs.
Lai gan likumdevējs ir veicis vairākus piesardzības pasākumus pret šādu neskaidrību rašanos, 
neviens no tiem, šķiet, neattiecas uz šo lietu.

Direktīvas 12. panta 2. punktā ir noteikts, ka Savienības pilsoņa nāves dēļ (bet nevis 
viņa/viņas aizceļošanas dēļ) viņa/viņas ģimenes locekļi, kuri nav dalībvalsts pilsoņi, 
uzturēšanās tiesības nezaudē. Direktīvas 12. panta 3. punktā noteikts, ka, Savienības pilsonim 
izceļojot no uzņēmējas dalībvalsts vai nomirstot, viņa/viņas bērni vai tas vecāks, kurš faktiski 
uzrauga bērnus, ja bērni ir reģistrēti uzņēmējas dalībvalsts mācību iestādē, nezaudē 
uzturēšanās tiesības1. Balstoties uz pieejamo informāciju, nešķiet, ka lūgumraksta 
iesniedzējam un ES pilsonei ir bērni vai ka lūgumraksta iesniedzējam ir aizbildnības tiesības 
pār šiem bērniem. Direktīvas 13. pants konkrētu nosacījumu izpildes gadījumā nosaka 
uzturēšanās tiesības šķiršanās lietās. Šķiet, ka šajā gadījumā šie nosacījumi nav izpildīti.

Secinājumi

Balstoties uz lietas faktiem, nav pamata atsaukties uz Savienības tiesību aktiem par labu šim 
lūgumraksta iesniedzējam. Tādējādi nebūtu pamatoti veikt šīs lietas turpmāku izskatīšanu.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 13. janvārī

Komisija vēlētos vēlreiz uzsvērt savu pirmo paziņojumu. Saskaņā ar Direktīvas 2004./38/EK 
12. pantu ģimenes locekļi, kas nav dalībvalsts valstspiederīgie, var saglabāt tiesības uzturēties 
pēc ES pilsoņa izceļošanas ļoti retos gadījumos.
Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka ir kopā ar savu dzīvesbiedri uzturējies Vācijā no 1995. 
līdz 2001. gadam. Tomēr tiesības pastāvīgi uzturēties, ko iegūst pēc piecu gadu likumīgas 
uzturēšanās, tika ieviesta ar Direktīvu 2004/38/EK. Tā kā lūgumraksta iesniedzēja 
dzīvesbiedre izceļoja no Vācijas pirms šīs direktīvas stāšanās spēkā 2006. gada 30. jūnijā, uz 
lūgumraksta iesniedzēju neattiecas direktīvā paredzētie noteikumi par tiesībām pastāvīgi 
uzturēties.

Balstoties uz lietas faktiem, nav pamata atsaukties uz Savienības tiesību aktiem par labu šim 
lūgumraksta iesniedzējam. Komisija joprojām uzskata, ka nav pamata turpināt izskatīt šo 
jautājumu.

                                               
1 Sal. Tiesas 1989. gada 15. marta lēmums apvienotajās lietās 389/87 un 390/87 G. B. C. Echternach un A.
Moritz pret Minister van Onderwijs en Wetenschappen (EKT 1989., 723. lpp.).


